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Nieuwjaarstoespraak uitgesproken door deVoorzitter, Gertjan 
Lankhorst, tijdens de KVGN Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden op 
13 januari 2016 

Dames en heren, hartelijk welkom bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
KVGN.  

2015 was zonder meer het jaar van het klimaatakkoord van Parijs. In de 
aanloop daarnaartoe veel debat, veel opinievorming. Gas kwam er 
daarbij meestal niet zo goed vanaf. Want klimaatactivisten vinden dat het 
al 5 over 12 is. Alles moet duurzaam, en wel onmiddellijk. Dus alles wat 
fossiel is zo snel mogelijk de wereld uit. Gelukkig zie je dat de andere 
kant van de medaille steeds vaker ook in beeld komt. Steeds meer 
opiniemakers realiseren zich dat we de komende decennia nog heel erg 
afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen: kolen, olie en gas. En van die 
drie is gas met afstand de schoonste. Dat is een waarheid als een koe, 
en daarom is het zulk goed nieuws dat er in Parijs een akkoord is 
bereikt. Om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen is gas 
onmisbaar. Ondanks de vaak negatieve geluiden dus een goed 
vooruitzicht! 

In dat perspectief zal komend jaar de discussie in de EU verder gaan. 
Noopt het Parijse akkoord tot een verdere aanscherping van het ETS? 
Ongetwijfeld wordt daarover nagedacht in de kringen van de EC. Geeft 
kans om de CO2-maatregelen nog eens kritisch te beschouwen. Want 
van de aanpassingen van het ETS die in 2015 zijn afgesproken vrees ik 
dat ze niet substantieel genoeg zullen zijn. Too little, too late. Ik weet dat 
onze eerste spreker van vanmiddag, Klaus Schäfer, hier uitgesproken 
opvattingen over heeft. Ongetwijfeld zal hij in zijn toespraak dit 
onderwerp ook aandacht geven. Hoe dan ook zal hij ons een interessant 
verhaal voorschotelen, dat ook voor Nederland grote relevantie heeft. 
E.ON/Uniper is immers een belangrijke speler op de Nederlandse markt. 
Maar bovenal heeft het Duitse energiebeleid grote relevantie voor de 
ontwikkelingen in Europa en in het kleine buurland Nederland. 

In Nederland wachten we nog op het Energierapport van minister Kamp. 
Ik vertelde u bij ons vorige symposium (november) dat hij hier 
waarschijnlijk vandaag zou spreken, maar dat paste uiteindelijk niet in 
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zijn agenda. Ik kan me ook voorstellen dat hij het erg druk heeft. Het 
Energierapport moest natuurlijk nog worden aangevuld met een 
Nederlandse beleidsreactie op het klimaatakkoord van Parijs. Logisch 
dat dat daarom iets later komt. En de minister moet deze week weer 450 
Kamervragen beantwoorden over het gaswinningsbesluit voor 
Groningen. Als gassector moeten we ons blijven realiseren dat deze 
minister sinds zijn aantreden in 2012 alleen maar problemen met 
betrekking tot aardgas heeft moeten behandelen. Aardbevingen in 
Groningen, geopolitieke verwikkelingen met Rusland, een moeizame en 
vruchteloze discussie over schaliegas. Laten we hopen dat we hem in 
2016 ook eens wat goed nieuws kunnen bezorgen.  

Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de bijdrage die wij als gassector willen 
leveren aan versterking van het Energieakkoord. Onder de noemer “de 
ontbrekende gasparagraaf” heeft een aantal van onze leden gewerkt aan 
voorstellen die wij zouden kunnen doen aan de partners bij het 
energieakkoord.  
Het gaat dan concreet om het versterken van de energiebesparing in de 
gebouwde omgeving door middel van slimme gastoepassingen, zoals de 
hybride warmtepomp.  
Het gaat ook om betere samenwerking van de E&P-offshore sector met 
de offshore windindustrie. Onze kennis en ervaring kan helpen om tot 
snellere kostenreductie te komen.  
Een derde onderwerp is groen gas. Van alle duurzame opties die we nu 
ontwikkelen levert groen gas nog altijd de meeste groene energie per 
SDE-euro. Toch lopen veel projecten vast, omdat de financiering niet 
rond komt. Dat moet beter kunnen. 
En tot slot is er de inzet van gas in de transportsector. Als KVGN hebben 
we al vaker aandacht besteed aan LNG in al zijn facetten. De 
ontwikkelingen voor LNG in de scheepvaart zijn spectaculair. Als je in 
Groningen langs het Winschoterdiep rijdt zie je altijd een of meer 
schepen in aanbouw die met LNG worden aangedreven. De milieuwinst 
daarvan is spectaculair. En ook in het wegtransport is veel mogelijk. 

Ik heb gisteren nog gesproken met Ed Nijpels, de voorzitter van de 
Borgingscommissie. Zijn commissie begrijpt dat wij er niet op uit zijn het 
Energieakkoord te veranderen, maar om het te versterken. Onze 
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voorstellen worden dan ook verwelkomd en we gaan ze nu snel verder 
uitwerken. Ik reken op uw enthousiaste medewerking! 

De KVGN heeft nog meer goede voornemens voor 2016. In het 
afgelopen jaar hebben wij met veel mensen nagedacht over de manier 
waarop je als gassector moet proberen de positieve kanten van ons 
product te belichten. Niet zoals vroeger, door nog maar eens uit te 
leggen dat gas triple A is (available, affordable en acceptable). Want dat 
mag dan wel waar zijn, er luistert niemand meer naar. We zullen in 
dialoog moeten met de consument. Want die maakt steeds bewuster 
keuzes in zijn energiegebruik. Energie wordt steeds vaker decentraal 
opgewekt. Steeds meer mensen krijgen slimme meters. Een van de 
gevolgen daarvan  is dat ook steeds meer mensen geïnformeerd willen 
worden over energie. En bewuste keuzes willen maken.  
Gas is een essentieel onderdeel van het energiesysteem. En als straks 
14 of 16 of 27% van de energie duurzaam wordt opgewekt, is er nog alle 
reden om voor die andere 70-80% te streven naar “verantwoord fossiel”. 
Geen sexy term , maar u zult vast wel begrijpen wat ik bedoel. Gas zal 
nog lange tijd een plaats moeten hebben. Niet omdat het gas is, maar 
omdat het een nuttige bijdrage kan leveren. “Gas op maat”, zoals we dat 
noemen.  

We praten daarover met andere partijen in een dialoog die we GILDE 
hebben genoemd (Gas in een Lange Termijn Duurzame 
Energievoorziening). En aan die dialoog zullen we een heuse campagne 
gaan koppelen, waarvoor een aantal bedrijven al steun heeft toegezegd. 
Kortom, 2016 zal zeker geen stil jaar worden voor de KVGN. 

Om weer geloofwaardig te kunnen spreken over de merites van gas, 
moet er natuurlijk eerst wel een begin van herstel van vertrouwen zijn in 
Groningen. Sinds we in 2012 werden opgeschrikt door de stevige 
aardbevingen is er heel veel gebeurd. Te langzaam, dat is zeker, maar 
de herstel- en versterkingswerkzaamheden beginnen nu momentum te 
krijgen.  
Ik ben heel blij dat we Hans Alders vandaag in ons midden hebben. 
Want ik kan u verzekeren dat zijn inzet in het Groningse fenomenaal 
groot is. In zeer korte tijd heeft hij als Nationaal Coordinator Groningen 
een programma opgesteld dat zeer omvattend en zeer ambitieus is. Het 
is te hopen dat dit programma zal bijdragen tot een nieuw perspectief 
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voor Groningen, samen met de maatregelen om de gasproductie te 
reduceren tot een veilig niveau. We gaan straks naar Hans luisteren. 

 
Dames en heren, ik zou u nog veel meer kunnen vertellen over de goede 
voornemens van uw bestuur voor 2016. Maar dat neemt allemaal tijd 
weg waarin we naar onze uitstekende sprekers kunnen luisteren. 
Daarom wens ik u nog eenmaal allemaal al het goede voor 2016 en ga 
dan snel over naar het introduceren van de eerste spreker. 

 

 


